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  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων εικοστό ένατο έως τριακοστό δεύτερο 

του ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροπο-
ποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέ-
ρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές 

Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου 
για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον 
τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες 
επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημί-
ας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως την παρ. 3 
του άρθρου τριακοστού πρώτου αυτού,

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L119),

γ) του ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προα-
γωγή της υγείας - Ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 54),

δ) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξε-
ων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 256) και ιδίως των άρθρων 51 έως και 56 αυτού,

ε) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ζ) του ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Υγεία» (Α’ 5318) και 
ιδίως του άρθρου 2 αυτού,
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η) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργα-
νωτικές διατάξεις» (Α’ 245),

θ) του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(Α’ 94) και ιδίως της παρ. Δ.9 του άρθρου 2 ΚΕΦ. Α’ άρθρα 
1, 2, 5 και ΚΕΦ Β’ άρθρα 6, 7, 8, 11 αυτού,

ι) των περ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητι-
κής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιδ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ιε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιστ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

ιη) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 

ιθ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

κ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

κα) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου (Α’ 255),

κβ)του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

κγ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902),

κδ) της υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185),

κε) της υπό στοιχεία 4251/30.8.2021 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

κστ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

2. Το υπ’ αρ. 75480/3.12.2021 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της 
απόφασης αυτής ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που αφορά σε 
κάλυψη οδοιπορικών, η οποία δεν μπορεί να προσδι-
ορισθεί, καθότι εξαρτάται από το πλήθος των μαζικών 
προληπτικών ιατρικών πράξεων που θα διενεργηθούν 
εκτός της Περιφέρειας Αττικής και η οποία θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό των ΥΠΕ, οι οποίοι θα ενισχυθούν 
από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 
«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίη-
ση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κο-
ρωνοϊό» του Φ.ΙΕ.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω ισόποσης 
επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Ορισμοί - Δικαιούμενοι Φορείς

1. Η παρούσα υπουργική απόφαση έχει ως σκοπό τη 
ρύθμιση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδι-
κασίας εμβολιασμού ευάλωτων προσώπων κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 από νομικά πρόσωπα που έχουν 
μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και από δημοτικά ιατρεία.

2. Ως «ευάλωτα πρόσωπα» για το σκοπό της παρούσας, 
νοούνται: α) ημεδαποί και αλλοδαποί που διαβιούν σε 
συνθήκες αστεγίας, β) οι υπήκοοι τρίτων χωρών ανεξαρ-
τήτως νομιμότητας διαμονής, γ) μετακινούμενοι πληθυ-
σμοί, δ) άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες 
ή απεξαρτημένα άτομα, ε) γενικότερα όλες οι ομάδες 
πληθυσμού με περιορισμένη πρόσβαση στα δημόσια 
αγαθά, στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

3. Δικαιούμενοι Φορείς με βάση τη διαδικασία του πα-
ρόντος, μέχρι την ολοκλήρωση του Μητρώου Εθελοντι-
κών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας (παρ. 3, 
άρθρο 7 του ν. 4675/2020) είναι (α) Νομικά Πρόσωπα 
που έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ήτοι Φορείς της 
Κοινωνίας των Πολιτών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
και Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.) και (β) 
Μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ήτοι Δημοτικά Ιατρεία κατά 
την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3235/2004 (Α’ 5318).

4. Αρμόδια για το συντονισμό της δράσης εμβολι-
ασμού ευάλωτων προσώπων κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 από νομικά πρόσωπα που έχουν μη κερδοσκο-
πικό χαρακτήρα και δημοτικά ιατρεία, ορίζεται η Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε 
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτού-
ντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 
και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Άρθρο 2
Διαδικασία υπογραφής σύμβασης και 
κάλυψη δαπάνης μετακίνησης και ημερήσιας 
αποζημίωσης των Νομικών Προσώπων 
που έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα

1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας εκδίδει πρό-
σκληση προς τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 
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χαρακτήρα, στα οποία περιλαμβάνονται Φορείς της Κοι-
νωνίας των Πολιτών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 
Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.) για την 
ένταξή τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά 
του κορωνοϊού COVID-19 με σκοπό τον εμβολιασμό του 
ωφελούμενου πληθυσμού με κινητές ιατρικές ομάδες 
ή στο ιατρείο/εγκατάστασή τους. Οι σχετικές πράξεις 
διενεργούνται πάντοτε από επαγγελματίες υγείας που 
έχουν εκ του νόμου τη δυνατότητα της διενέργειας τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και 
δεοντολογίας, υγιεινής και ασφάλειας και τον προγραμ-
ματισμό του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά 
του κορωνοϊού COVID-19.

Στην πρόσκληση συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος υλο-
ποίησης της δράσης, ο ελάχιστος αριθμός των επαγγελ-
ματιών υγείας που απαιτούνται για τη διενέργεια των εμ-
βολιασμών, ο ελάχιστος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 
που απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής 
φύλαξη και η μεταφορά των εμβολίων και τέλος τίθεται 
ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Δικαιούμενων 
Φορέων του παρόντος στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβο-
λιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 η προσκόμιση 
αντίγραφου βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ 
και πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 ή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νό-
σησης σε ισχύ για το σύνολο των επαγγελματιών υγείας 
που θα διενεργήσουν τους εμβολιασμούς, καθώς και η 
αναφορά σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον καταστα-
τικό σκοπό του Δικαιούμενου Φορέα.

Οι Δικαιούμενοι Φορείς του παρόντος υποβάλλουν 
αίτηση συμμετοχής στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολια-
σμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 σε συνέχεια της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τη Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, η οποία ελέγχει τον κατα-
στατικό σκοπό του νομικού προσώπου και την πλήρωση 
των όρων της πρόσκλησης και ακολούθως καταρτίζει 
λίστα με τα νομικά πρόσωπα που προκρίνονται, ενη-
μερώνοντας τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) 
σχετικά με τους Φορείς που επιλέγονται και βρίσκονται 
στη χωρική τους αρμοδιότητα, προκειμένου στη συνέ-
χεια να ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης.

2. Οι Δικαιούμενοι Φορείς της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος, οι οποίοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης, 
καλούνται, έπειτα από έλεγχο των αιτήσεών τους, να 
υπογράψουν, διά του νομίμου εκπροσώπου τους, σύμ-
βαση με την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), στα 
γεωγραφικά όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα τους, δια 
της οποίας εκπροσωπείται το Υπουργείο Υγείας, με αντι-
κείμενο την παροχή υπηρεσιών εμβολιασμού κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 στους πληθυσμούς που ορίζονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, χωρίς άλλη 
αποζημίωση, πέραν της κάλυψης της δαπάνης μετακίνη-
σης και της καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος. Κατά την 
υπογραφή της σύμβασης προσκομίζεται το καταστατικό 
του νομικού προσώπου με πιστοποιητικό περί τροπο-
ποιήσεων αυτού (ή με τις σχετικές τυχόν τροποποιήσεις) 
από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και 
πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί της νόμιμης εκπροσώπησης 

του ή πρακτικό του συλλογικού οργάνου, εκ του οποίων 
νομιμοποιείται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο για την 
υπογραφή της σύμβασης.

3. Στη σύμβαση που συνάπτουν με την κατά περίπτω-
ση οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), οι Δικαιούμε-
νοι Φορείς της παρ. 1, προβλέπονται κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα:

α) Στη σύμβαση αναφέρεται η διάθεση κινητών μονά-
δων ή ιατρείων/εγκαταστάσεων και ο ιατροτεχνολογικός 
εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκειμέ-
νου να διασφαλισθεί η ασφαλής φύλαξη και η μεταφορά 
των εμβολίων. Επίσης, σε μορφή πίνακα επισυναπτόμε-
νου στο παράρτημα αυτής, αναφέρεται υποχρεωτικά το 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που θα διενεργήσει τις 
ιατρικές πράξεις, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που έχουν τεθεί από την πρόσκληση. Στο παράρτημα 
της σύμβασης επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα βεβαι-
ώσεων άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, πιστοποιητι-
κών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 ή πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων νόσησης για 
το ως άνω αναφερόμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με την 
οποία ορίζεται ένας εκ των επαγγελματιών υγείας ως 
υπεύθυνος για την ορθή υλοποίηση των προγραμμα-
τιζόμενων εμβολιασμών. Σε περίπτωση μεταβολής του 
προσωπικού που δηλώνει διαθεσιμότητα ή αναστολής 
ή ανάκλησης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος 
αυτού, ο Δικαιούμενος Φορέας της παρ. 1 υποχρεούται 
να υποβάλει συμπληρωματική όμοια υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία δηλώνεται το προσωπικό που αποσύρεται 
για τον ανωτέρω λόγο από την ομάδα, καθώς και οι 
αντικαταστάτες του που πρέπει να πληρούν εξίσου τις 
παραπάνω προϋποθέσεις.

β) Έκαστη σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους με δυνα-
τότητα παράτασης ανάλογα με την πορεία εξέλιξης της 
πανδημίας COVID-19, με έγγραφη τροποποίηση της υφι-
στάμενης σύμβασης, εφόσον εξακολουθούν να πληρού-
νται οι όροι που τέθηκαν με την πρόσκληση ενδιαφέρο-
ντος, καθώς και στην παραπάνω περ. α’. O συγκεκριμένος 
τόπος και το χρονικό διάστημα που προγραμματίζεται να 
λάβουν χώρα οι ιατρικές πράξεις αποφασίζονται σε συ-
νεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας που 
συντονίζει τη δράση και τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής 
Αιτούντων Άσυλο, εφόσον πρόκειται για εμβολιασμούς 
εκτός Περιφέρειας Αττικής, με παράλληλη ενημέρωση 
της οικείας κατά περίπτωση Υγειονομικής Περιφέρειας 
(ΥΠΕ), ή τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας, εφόσον πρόκειται για 
εμβολιασμούς εντός Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τα ευάλωτα πρόσωπα, 
στα οποία αποσκοπεί η διενέργεια των συγκεκριμένων 
πράξεων, με αναφορά σε δεδομένα, όπως, ενδεικτικά, 
ο αριθμός των ωφελούμενων ατόμων από τις σχετικές 
δράσεις, η ηλικιακή ομάδα, φύλο, οι ειδικές κοινωνικές 
συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν (μετανάστες, πρόσφυ-
γες, ρομά, άστεγοι) και ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας 
αυτών, συγκεντρώνονται επίσης απολογιστικά από την 
αρμόδια για το συντονισμό της δράσης, Γενική Γραμμα-
τεία Δημόσιας Υγείας.
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4. Οι Δικαιούμενοι Φορείς του παρόντος δεν δικαι-
ούνται και δεν αξιώνουν ουδεμία αμοιβή, δεδομένου 
του εθελοντικού χαρακτήρα της συμμετοχής τους στη 
δράση. Η διαδικασία αποζημίωσης των Δικαιούμενων 
Φορέων του παρόντος αποτυπώνεται στο κείμενο της 
σύμβασης και αφορά μόνο στην κάλυψη των οδοιπορι-
κών εξόδων σε περίπτωση μετακίνησης εκτός της Πε-
ριφέρειας Αττικής για τη διενέργεια εμβολιασμών και 
επιστροφής τους. Εάν η έδρα του Δικαιούμενου Φορέα 
βρίσκεται εκτός της Περιφέρειας Αττικής, καλύπτεται 
κάθε μετάβαση για τους σκοπούς της παρούσης εκτός 
της Περιφέρειας που ανήκει και η επιστροφή στην έδρα. 
Η αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να καταβάλει την προβλεπόμενη απο-
ζημίωση εντός διμήνου από την υποβολή των προβλε-
πόμενων δικαιολογητικών, εφόσον τηρηθεί η διαδικασία 
της παραγράφου 4, μετά από έκτακτη επιχορήγηση που 
θα λάβει από το Υπουργείο Υγείας. Τα οδοιπορικά έξοδα 
είναι δυνατό να καλυφθούν από ιδιωτική δωρεά απευ-
θείας στους Δικαιούμενους Φορείς του παρόντος. Στην 
περίπτωση αυτή ενημερώνεται πάραυτα η Γενική Γραμ-
ματεία Δημόσιας Υγείας προκειμένου να αποφευχθεί 
τυχόν διπλή χρηματοδότηση των οδοιπορικών εξόδων 
και δεν εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παραγράφου 
4 του παρόντος.

5. Η διαδικασία αποζημίωσης των οδοιπορικών εξό-
δων γίνεται ως ακολούθως:

α) Δέκα (10) ημέρες πριν από την κάθε μετακίνηση, 
όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. β, ενημερώνεται εγγράφως η οικεία Υγειονομική Πε-
ριφέρεια (ΥΠΕ), με την οποία έχει συναφθεί η σύμβαση, 
για τον τόπο, τον χρόνο, το μέσο μετακίνησης, ενδεικτικό 
αριθμό των ωφελούμενων ατόμων από τη σχετική δρά-
ση, καθώς και ονοματεπωνυμικά στοιχεία και ιδιότητα 
των ατόμων που θα συμμετέχουν στη μετακίνηση εκ 
μέρους του Δικαιούμενου Φορέα του παρόντος. Στην 
ενημέρωση πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά στην 
έγκριση της επικείμενης διενέργειας των εμβολιασμών, 
βάσει του προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, καθώς και ότι τα οδοιπορι-
κά δεν καλύπτονται από ιδιωτική δωρεά. Στη συνέχεια 
και πάντως πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, εκδί-
δεται απόφαση έγκρισης της μετακίνησης από την οικεία 
Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) για τη συγκεκριμένη μετα-
κίνηση κατά τόπο και χρόνο, διάρκεια, μέσο μετακίνησης 
και άτομα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ανάληψη 
δέσμευσης πίστωσης. Με την ολοκλήρωση της μετα-
κίνησης υποβάλλεται από τον Δικαιούμενο Φορέα του 
παρόντος, εκτός από τα προβλεπόμενα παραστατικά και 
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πραγματοποίηση της 
μετακίνησης για τη διενέργεια των εμβολιασμών, σύμ-
φωνα με την ενημέρωση που προηγήθηκε της μετακίνη-
σης, το περιεχόμενο της οποίας θα διασταυρώνεται με τα 
απολογιστικά στοιχεία που προβλέπεται ότι τηρούνται 
στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.

β) Τα οδοιπορικά έξοδα καλύπτουν τα έξοδα κίνησης, 
έξοδα διανυκτέρευσης και την ημερήσια αποζημίωση, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 

2, ΚΕΦ.Α’ άρθρα 1, 2, 5 και ΚΕΦ Β’ άρθρα 6, 7, 8, 11 του 
ν. 4336/2015 (Α’ 94).

γ) Η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων προς τους 
Δικαιούμενους Φορείς του παρόντος δεν επιβαρύνεται 
με πάσης φύσεως κρατήσεις.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις και Διαδικασία 
Διενέργειας Εμβολιασμού

1. Οι Δικαιούμενοι Φορείς συμμετέχουν σε ειδική εκ-
παίδευση που συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία 
Πρωτοβάθμιας Υγείας, προκειμένου να ενταχθούν στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού 
COVID-19 για τον εμβολιασμό του πληθυσμού, σύμφωνα 
με τους κανόνες επιμέλειας της ιατρικής επιστήμης και 
το διατιθέμενο αναλυτικό εγχειρίδιο εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού COVID-19 της Επιτροπής Εμβολιασμών. 
Ιδίως, ευθύνονται για την τήρηση των κανόνων ορθής 
παραλαβής, διάθεσης και φύλαξης των εμβολίων κατά 
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και διενέργειας των εμ-
βολιασμών. Παράλληλα τους χορηγείται ο απαραίτητος 
εξοπλισμός για την καταχώριση των αναγκαίων στοιχεί-
ων των εμβολιασθέντων στο ηλεκτρονικό σύστημα και 
την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών 
κατά του κορωνοϊού COVID-19.

2. Οι Δικαιούμενοι Φορείς προμηθεύονται εγκαίρως 
με μέριμνα του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη διαδικασία που αναρτάται στον ιστότο-
πο του Υπουργείου Υγείας από τις δομές αποθήκευσης 
και φύλαξης των εμβολίων επαρκή ποσότητα εμβολίων 
ενταγμένων στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού COVID-19 για την υλοποίηση της παρού-
σας και μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξή τους.

3. Κατά τη διενέργεια των εμβολιασμών κατά του κο-
ρωνοϊού COVID-19, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
των Δικαιούμενων Φορέων επιβεβαιώνει την ταυτότητα 
του φυσικού προσώπου και ελέγχει τις λοιπές διαδικα-
στικές προϋποθέσεις εμβολιασμού. Ο ιατρός ακολουθεί 
την προβλεπόμενη διαδικασία για τη λήψη του ιατρικού 
ιστορικού, την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων 
των εμβολιασθέντων στο ηλεκτρονικό σύστημα και την 
ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών κατά 
του κορωνοϊού COVID-19.

4. Οι Δικαιούμενοι Φορείς και το ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό τους δεν φέρουν ευθύνη για την πρόκληση 
τυχόν γνωστών ή άγνωστων παρενεργειών από τη διε-
νέργεια του εμβολίου κορωνοϊού COVID-19 στα φυσικά 
πρόσωπα που εμβολιάζουν στο πλαίσιο της παρούσης, 
τηρούν δε απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την υφιστάμενη νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύ-
πνησης. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι υπεύθυνο για τυχόν 
αστικές αξιώσεις από την εμφάνιση παρενεργειών σε 
εμβολιασθέντες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του 
Συντάγματος.

5. Οι Δικαιούμενοι Φορείς και το προσωπικό τους οφεί-
λουν να τηρούν πλήρως την υποχρέωση εχεμύθειας, 
όπως αυτή απορρέει από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντο-
λογίας, καθώς και κάθε υποχρέωση απορρέουσα από 
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την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων. Ομοίως γνωρίζουν και ενημερώνουν 
τα φυσικά πρόσωπα που εμβολιάζουν στο πλαίσιο της 
παρούσης ότι βάσει των κείμενων διατάξεων πολίτες 
τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που διαμένουν χωρίς τις 
νόμιμες διατυπώσεις εντός της ελληνικής επικράτειας ή 
εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης 
ή επιστροφής δεν υπόκεινται σε εκτέλεση αναγκαστι-
κών μέτρων απομάκρυνσης κατά τη συμμετοχή τους 
στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του 
κορωνοϊού COVID-19.

6. Οι Δικαιούμενοι Φορείς, οφείλουν μετά το πέρας των 
απαιτούμενων ενεργειών τους, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, να διαγράφουν και να καταστρέφουν οποιο-
δήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

7. Οι Δικαιούμενοι Φορείς υποχρεούνται, όπως υπόκει-
ται σε ελέγχους από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς, 
ιδίως από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε σχέση με την 
τήρηση του νόμου και των ενδεδειγμένων διαδικασιών 
για τη διασφάλιση της διαφάνειας, καθώς και των κα-
νόνων ορθής διενέργειας των εμβολιασμών κατά του 
COVID-19. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων των παρ. 
1, 3 και 5 του παρόντος καταγγέλλεται η σύμβαση με την 
οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) και ο Δικαιούμενος 
Φορέας αποσύρεται από τη συμμετοχή στη διενέργεια 
εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.

8. Οι προβλέψεις του παρόντος έχουν εφαρμογή και 
στις μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας υγείας των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ήτοι Δημοτικά Ιατρεία 
κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3235/2004 (Α’ 5318).

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και  Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑ

 Μετανάστευσης
Εσωτερικών και Ασύλου
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 74010 (2)
    Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.52796/27.8.2021 «Παρακολούθηση 

και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την 

υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 3959). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νό-

μος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» 
(Α’  130), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης 
και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβα-
σης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης 
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα 
Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για 
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181),

β) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19.6.2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανο-
νισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» 
(Β’ 2315) και ιδίως του άρθρου 8,

γ) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 «Δια-
δικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα 
του εμβολιασμού» (Β’3794),

δ) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 52796/27.8.2021 «Πα-
ρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης 
με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’3959),

ε) του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38) και ιδίως των άρθρων 2 και 12,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

ζ) των π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
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η) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμά-
των), π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και 68/2021 «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 155),

θ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902),

2. Την από 16.11.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας (51η Συνεδρίαση).

3. Το υπό στοιχεία ΔΒ1Α/οικ.29390/9.11.2021 έγγρα-
φο της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού 
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας,

4. Την υπό στοιχεία Β1α/Γ.Π.71586/17.11.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.

5. Την ανάγκη να υπαχθεί το προσωπικό που απασχο-
λείται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και στα σημεία εξυπη-
ρέτησης ασφαλισμένων με διανομή φαρμάκων υψηλού 
κόστους του ΕΟΠΥΥ, όπου εξυπηρετούνται ασφαλισμέ-
νοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για 
σοβαρή λοίμωξη COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52796 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3959/2021) προστί-
θεται παρ. 3 σχετικά με την υπαγωγή στην υποχρέω-
ση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του 
πάσης φύσεως προσωπικού των φαρμακείων του ΕΟ-
ΠΥΥ και των σημείων εξυπηρέτησης ασφαλισμένων 
με διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ 
ως εξής:

«3. Το προσωπικό κατά την έννοια της παρ. 3 του 
άρθρου 206 του ν. 4821/2021 που υπηρετεί ή απα-
σχολείται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ του άρθρου 
8 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, καθώς και στα σημεία εξυ-
πηρέτησης ασφαλισμένων για διανομή φαρμάκων 
υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ εμβολιάζεται υποχρεω-
τικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 για επιτακτικούς 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Το υπόχρεο 
προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να 
έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμ-
βολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο 
χρόνο. Για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους από 
το προσωπικό των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 υπουργική από-
φαση (Β’ 3794) η προθεσμία των τριών εργάσιμων 
ημερών της παρ. 7 του άρθρου 2 της εν λόγω από-

φασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέω-
σης επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου 
206 του ν. 4820/2021».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Εσωτερικών Επικρατείας 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ  ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2267/347872 (3)
    Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των κατ’ έτος ημε-

ρών εκτός έδρας μετακινήσεων ορισμένων κλά-

δων/κατηγοριών υπαλλήλων Ε.Φ.Ε.Τ. - Ν.Π.Δ.Δ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τρο-

φίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 199),

β) του άρθρου 3 και της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρ-
θρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

2. α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων» (Α’ 114),

γ) του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

δ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

στ) του π.δ. 71/2018 «Οργανισμός του Ε.Φ.Ε.Τ.» (Α΄ 134),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων».
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η) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών - Υφυπουργών (Α’ 155),

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 579/143013/14.6.2019 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Οικονομικών «Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμε-
νων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας μετακινούμενων προ-
σώπων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) - 
ΝΠΔΔ» (Β΄ 2488).

5. Το υπ’ αρ. 4084/19-07-2021 (7152/19-07-2021 Κ.Υ.) 
έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας ΕΦΕΤ, σχετικά με την επικείμενη εξάντληση των 
60 ημερών των κατ’ έτους ημερών εκτός έδρας μετακινή-
σεων για 2 υπαλλήλους οι οποίοι συμμετέχουν κι αυτοί 
στην υλοποίηση δράσεων και ανταπόκρισης σε έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες, διερεύνηση καταγγελιών, διατρο-
φικών κρίσεων, κακόβουλων δολιοφθορών, διαχείριση 
περιστατικών του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίη-
σης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), επίδοση 
κλήσεων, γνωστοποίηση προστίμων κ.λπ.

6. Το υπ’ αρ. 6249/12-10-2021 (10173/12-10-2021 Κ.Υ.) 
έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας ΕΦΕΤ, με την οποία βεβαιώνεται ότι 3 υπάλληλοι 
(2 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Οδηγών και 1 υπάλληλος κλά-
δου ΔΕ Τεχνικών) έχουν εξαντλήσει το ανώτατο προβλε-
πόμενο όριο εκτός έδρας μετακινήσεων των εξήντα (60) 
ημερών, όπως έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 579/143013 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2488/2019).

7. Το υπ’ αρ. 3189/20-10-2021 (10483/20-10-2021 Κ.Υ.) 
έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου ΕΦΕΤ, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι 5 υπάλληλοι (1 υπάλληλος 
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, 2 υπάλληλοι ΠΕ Γεωπόνων, 
1 υπάλληλος ΠΕ Φαρμακοποιών, 1 υπάλληλος ΠΕ Κτη-
νιάτρων) έχουν εξαντλήσει το ανώτατο προβλεπόμενο 
όριο εκτός έδρας μετακινήσεων των εξήντα (60) ημε-
ρών, όπως έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 579/143013 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2488/2019).

8. Το υπ’ αρ. 10738/272018/3024/13-10-2021 έγγρα-
φο του του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) - 
Ν.Π.Δ.Δ. για έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου 
των κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων ορισμέ-
νων κλάδων/κατηγοριών υπαλλήλων Ε.Φ.Ε.Τ. - Ν.Π.Δ.Δ.».

9. Την υπ’ αρ. 2018/302413/01-11-2021 εισήγηση του 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

10. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του ΕΦΕΤ 
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α.Ε. 0711, 
0721.

11. Την ανάγκη να ανταποκριθεί ο ΕΦΕΤ στις υποχρεώ-
σεις του για την διεξαγωγή των ελέγχων στις επιχειρήσεις 
τροφίμων (προετοιμασίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης 
και διάθεσης τροφίμων), που δραστηριοποιούνται σε 
όλη την Ελλάδα.

12. Την υπ’ αρ. 3668/21-10-2021 (ΑΔΑ 6Χ51ΟΡ9Τ-4Ξ5) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋ-
πολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Ε.Φ.Ε.Τ.

13 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων ευρώ 
(3.000,00 €), εντός του προϋπολογισμού του ΕΦΕΤ 
(ΝΠΔΔ), η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 0711, 0721, 
αποφασίζουμε:

Την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των κατ’ έτος ημε-
ρών εκτός έδρας μετακινήσεων για είκοσι (20) ημέρες 
κατά το έτος 2021, προκειμένου να καλυφτούν έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες (επίδοση κλήσεων, γνωστοποίηση 
προστίμων, διερεύνηση καταγγελιών, πραγματοποίηση 
ελέγχων σε επιχειρήσεις τροφίμων κ.λπ.), για κάθε έναν 
από τους κάτωθι υπαλλήλους των εξής κλάδων/κατη-
γοριών του Ε.Φ.Ε.Τ.: 

α) ΔΕ Οδηγών - 2 υπάλληλοι, 
β) ΔΕ Τεχνικών - 1 υπάλληλος, 
γ) ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας - 1 υπάλληλος, 
δ) ΠΕ Γεωπόνων - 2 υπάλληλοι, 
ε) ΠΕ Φαρμακοποιών - 1 υπάλληλος, 
στ) ΠΕ Κτηνιάτρων - 1 υπάλληλος.
Η ισχύς της παρούσης έχει αναδρομική ισχύ δύο (2) 

μηνών πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   
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*02058251412210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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